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قطط صغيرة في نزهة
قمي�ص �أول



تلمُع اأ�شّعُة ال�شم�ِس وتهبُّ رياٌح لطيفة.

خَطِت الِقطُة الأمُّ بِرفٍق خارَج املنزِل

ومعها ِقطٌط �شغريٌة تتكلُّم.

ِل يف اجِلوار. ذهبِت القطُط للتجوُّ





هِر بالُقبَّعاِت ال�شفراِء واحلقائِب املحمولِة على الظَّ

�شارِت القطُط ال�شغريُة وراَء الأم.



قطٌة، قطتاِن، ثالُث قطٍط،

اأربُع قطٍط، خم�ُس قطٍط، �شتُّ قطط.

كانِت القطُط تنظُر حوَلها.





الَبطُّ يعوُم يف ُبَحريٍة تتحرُّك فيها اأمواٌج �شغرية.

وفجاأًة توقفِت القطُة ال�شغريُة امُلنقَّطة:

»اإممم. قطٌة، قطتاِن، ثالُث قطط...«.



اقرتبِت القطُة الأمُّ ب�رسعٍة

اأْت يف اخللف. طَة التي تلكَّ واأخذْت معها القطَة امُلنقَّ

»ل ل، اإنها َبّطٌة �شغريٌة، بّطتاِن، ثالُث بّطات«.

هزَِّت القطُة ال�شغريُة راأ�َشها اإىل اأعلى واإىل اأ�شفل.







ما هذه الرائحُة اللَّذيذة؟

اأمٌّ واأٌب وطفٌل �شغريٌ كانوا ياأكلوَن ُخبًزا يف َمَبز.

فِت القطُة ال�شغريُة ذاُت اللَّوِن الداكن: فجاأًة توقَّ

»اإممم، بّطٌة �شغريٌة، بّطتاِن، ثالُث بّطات...«.



اقرتبِت القطُة الأمُّ ب�رسعٍة 

واأخَذْت معها القطَة ذاَت اللَّوِن الداكِن

اأْت يف اخللف.  التي تلكَّ

»ل ل، اإّنه �شخ�ٌس، �شخ�شاِن، ثالثُة 

اأ�شخا�س«.

هزَِّت القطُة ال�شغريُة راأ�َشها

اإىل اأعلى واإىل اأ�شفل.







اأخرًيا حاَن وقُت الغداء. 

جل�َشِت القطُط ال�شتُّ على الُع�شب.

فتحْت كلُّ قطٍة حقيبَتها واأخرجْت ُعلبَة الغداء.

»واو!! �شمُك ماكريل م�شويٌّ لذيذ!«.



نظرِت القطُة الوردّيُة اإىل الغداِء وقالت: 

»اإممم، اإنه �شخ�ٌس واحٌد، �شخ�شاِن، ثالثُة اأ�شخا�س...«.

هزَِّت الأمُّ امُلنده�شُة راأ�َشها مييًنا وي�شاًرا:

»ل ل، اإّنها قطعٌة واحدٌة، قطعتاِن، ثالُث قطع«.







»�شكراً لِك على طعاِم الغداء!«.

كان حقُل الُع�شِب ُمغّطًى برائحٍة �شهّيٍة،

بينما كانِت القطُط ال�شغريُة تتناوُل املاكريل 

َّ اللَّذيذ.
امَل�شوي

ن اأنهْت غداَءها قامْت ثالُث قطٍط ممَّ

جتري وراَء الفرا�شاِت وحتاوُل الإم�شاَك بها.

كانِت القطُط جتري وتقِفُز يف الهواء.



»ياهو، قطعٌة واحدٌة، قطعتاِن، ثالُث قطٍع، اأربُع قطع...«.

»ل ل، اإّنها َفرا�شٌة، فرا�شتاِن، ثالُث فرا�شات«.



لي�َس باإمكاننا اأن نعرَف ما اإذا كانِت الِقطُط الثالُث �شمعْت،

فقد كانْت م�شغولًة بالقفِز يف الهواء.



رقَدْت �ِشتُّ قطٍط يف �شكِل دائرٍة 

واأج�شاُدها ُمنَثنيٌة، ونامْت يف وقِت 

هرية. الظَّ

كذلك نامِت القطُة الأمُّ ب�شالٍم 

بجواِرها.







»واو، قطط!«.

اكت�شَف طفٌل واأبوُه الِقطَط وهي نائمة.

»اأبي، كم عدُد هذه القطط؟«.

»القطُة الأمُّ وقطُطها ال�شغرية:

قطٌة، قطتاِن، ثالُث قطٍط،

اأربُع قطٍط، خم�ُس قطٍط، �شتُّ قطط.

اإذن هناَك �شبُع قطط«.



»مياوو، لقد ِنُت جّيًدا«.

ى، ا�شتيقَظِت القطُة الأمُّ اأوًل وبداأْت تتمطَّ

واأيقَظْت قطَطها ال�شغرية.



والآَن وقُت الَغ�َشِق، وال�شم�ُس �شوف تغُرب. 

اأ�شبَح هناَك �شبُع قطٍط مت�شي يف البلدِة 

يف طريِقها اإىل البيت.



انظر إليها بهذه الطريقة

»قطط يف نزهة« ق�شة تدور حول قطط تطرح الأ�شئلة يف اأول مرة تخرج فيها اإىل ال�شارع. 

ت�شعر القطط بالده�شة والتعّجب اأمام كل �شيء تراه، ولذلك تبداأ القطط التي ت�شعر بالف�شول بعّد 

الأ�شياء. وحينما كانت القطط تعّد البط، كانت تقول: »بّطة واحدة، بّطتان«. وحينما كانت تعّد 

الأ�شخا�س، كانت تقول: »�شخ�س، �شخ�شان ...«.

َيغًا متلفة للجمع ت�شتخدم يف عّد الأ�شياء. و�شيت�شح اأنه  ُتظهر هذه الق�شة للطفل اأن هناك �شِ

با�شتخدام �شيغ اجلمع ميكن للطفل اأن ي�شع املعنى يف عّد الوحدة. 

اإننا كثرًيا ما نرى الأطفال يقومون بعّد وحفظ الوحدات من دون اإدراك املعنى. ميكن للوحدة اأن 

تكون »كمية« اأو »عدداً«.

يف هذه الق�شة ياأتي عّد املفرد و�شيغ اجلمع ليظهر الكم/ املقدار. ميكنك اأن مترَّ مبواقف حيث 

ُي�شتخدم اجلمع ال�شحيح بني �شيغة اجلمع والأرقام.

لحظ كيف تعّد القطط احليوانات التي تراها اأول مرة و�شّحح اأخطاءها.



اقرأها بهذه الطريقة
تو�شيع ا�شتخدامها هكذا

حينما تقراأ الق�شة لطفلك، تبادل معه الأدوار.

اترك الطفل يلعب دور القطة الأم. 

»ل ل، اإنها بطة، بّطتان، ثالث بّطات«.

وعندما ي�شبح الطفل فخوراً بلعب دور القطة 

الأم ف�شوف يكون عّد اجلمع ب�شور متلفة 

اأمًرا �شهاًل.

بالإ�شافة اإىل عّد اجلمع كما يف الق�شة، علّم 

ا �شيغ اجلمع الأخرى يف احلياة  طفلك اأي�شً

اليومية. 

انطق اأمام الطفل متعمداً كاًل من �شيغة 

املفرد يف العّد وكذلك �شيغة اجلمع. على 

�شبيل املثال، جورب واحد، جوارب؛ رغيف 

خبز، اأرغفة. وهكذا ... 
حينما يتم ذكر املفرد واجلمع يف العّد مع 

بع�شهما البع�س، �شيتخّيل الطفل يف ذهنه 

ال�شيء املذكور )ولن يعترب حينئذ �شيئًا 

جمرًدا( و�شيوؤدي ذلك اإىل الفهم املي�شور 

لفكرة الكّم.
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قم بالعّد بهذه الطريقة

كان هناك فاأر وقطة منفو�شة ي�شريان 

وقد راأيا ِفراخًا ظريفة. 

ل ل، بل قطعة

 كعك، قطعتان.

كعكة،

 اثنان كعكة!

فرخ، اثنان فرخ، ثالثة 

فرخ.

د، فرخان، 
خ واح

ل فر
ل ل، ب

ة ِفراخ.
ثالث



 �شخ�س واحد، 

اثنان �شخ�س.
ل ل، بل �شخ�س 

واحد، �شخ�شان.

اأب وطفل كانا ي�شريان فماذا قال الأب 

للطفل؟

اأبي، اأبي، هناك قطة 

واحدة وفاأر واحد.

.......



التسوق مع الوالد

�شوف اأذهب اإىل املتجر مع والدي. 

لُنلِق نظرة على املعرو�س يف قائمة الت�شوُّق

ونعّد الأ�شياء التي نحتاجها من كل بند.

ر كتاب م�شوَّ

وحذاء

وثالث �شيارات لعبة

زجاجتان من ع�شري الربتقال

وخم�شة اأكيا�س معكرونة.









قطط صغيرة في نزهة
قمي�ص �أخري


